
Interní audit 

Činnost interního auditu v rámci Magistrátu města Opavy se řídí příslušným ustanovením Zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu. Na základě 
tohoto zákona byl interním auditorem zpracován a primátorem města schválen plán činností na rok 
2014. Dle takto schváleného plánu byly následně provedeny jednotlivé auditní šetření. 

Realizované interní audity v roce 2014 

Cestovní příkazy - plánovaný interní audit, jehož cílem bylo prověření dodržování ustanovení 
Směrnice pro poskytování cestovních náhrad, prověření dodržování ustanoveni Zákoníku práce. Audit 
probíhal na odborech SOCV, VÝST, ŽIPR, DOPR, HAUP, INFO, ŠKOL, RMSP, MPOL a byl vykonán 
v období od 8.1. do 7.2.2014. Závěrečná zpráva z provedeného interního auditu byla projednána dne 
26.2.2014. 

Při provádění interního auditu nebyly nalezeny systémové chyby. Pochybeni, která byla způsobena 
konkrétními zaměstnanci, byla na základě projednáni závěrečné zprávy na jednotlivých dotčených 
odborech odstraněna. Nastavený systém, kdy je každý cestovní příkaz kontrolován příslušným 

vedoucím pracovníkem dvakrát - poprvé před vlastní realizaci služební cesty, podruhé při 

provedeném vyúčtování - eliminuje možnost proúčtováni nákladu, které nesouvisí se schválenou 
služební cestou. 

Pohledávky - tato oblast byla zařazena do plánu interních auditu na rok 2014. S ohledem na 
informace, které získal interní auditor, byl interní audit proveden mimořádně pouze na odboru DOPR a 
jeho cílem bylo prověření systému práce s pohledávkami v letech 2007 a 2008. Auditované období 
bylo vybráno z duvodu možného uplynutí promlčecí doby. Interní audit byl vykonán v období 
od 4.3. do 25.3.2014 a závěrečná zpráva byla projednána dne 16.4.2014. 

Na základě provedeného auditního šetření bylo zjištěno porušováni směrnice, která upravovala práci 
s pohledávkami v daném období. Docházelo k časovému prodlení při upomínání dlužníku. 
Neuhrazené pohledávky byly na exekuční oddělení předávány pozdě. 

Městská policie - plánovaný následný interní audit, jehož cílem bylo prověření realizace doporučení 
z provedeného interního auditu v roce 2012. Interní audit byl vykonán v terminu od 14.4. do 6.5.2014 
a závěrečná zpráva byly projednána dne 14.5.2014. 

Následným interním auditem bylo zjištěno, že doporučení, která byla navržena po provedeném auditu 
v roce 2012, byla realizována a jsou pruběžně plněna. 

Finanční příjmy na základě smluvního vztahu - plánovaný interní audit, jehož cílem bylo prověřeni 
finančních příjmu, které byly realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu schváleného 
příslušným orgánem města. Interní audit probíhal v období od 19.5. do 9.6.2014. Závěrečná zpráva 
byla projednána dne 7.7.2014. 

Při vlastni realizaci interního auditu nebyly nalezeny systémové chyby. Uzavírání smluvních vztahu 
a pořizováni předpisu pro přijetí platby do elektronického ekonomického informačního systému se řídí 
příslušnými vnitřními předpisy. Na auditním vzorku byly zjištěny chyby formálního charakteru, které 
byly způsobeny administrativním pochybením na straně zpracovatele smlouvy. 

Návaznost objednávek a fakturace - plánovaný následný interní audit, jehož cílem bylo prověření 
realizace doporučení z provedeného interního auditu v roce 2013. Interní audit se zaměřil na 
prověřeni dodržování ustanovení Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a na 
prověřeni dodržování vnitřních předpisu v oblasti tvorby objednávek, uzavíráni smluv a fakturace. 
Následný interní audit proběhl na odboru KTAJ a OMM v období od 8.7. do 30.7.2014 a závěrečná 
zpráva byla projednána 12.8.2014. 



Následným auditem bylo zjištěno, že doporučeni, která byla navržena po provedeném auditu v roce 
2013, byla realizována nebo jsou v současné době ve stádiu realizace. 

Veřejné zakázky - plánovaný interní audit, jehož cílem bylo prověření postupu na vybraných 
odborech MMO při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se 
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s platnými vnitřními předpisy. Interní 
audit byl proveden na odboru KTAJ, KPRIM, OMM, ŽIPR, INFO a byl realizován v období od 13. 8. do 
23. 9. 2014. Závěrečná zpráva byla projednána 30. 9. 2014. 

Interním auditem nebyly nalezeny systémové chyby. Jednotliví zadavatelé postupují dle příslušných 
ustanovení Zadávacího řádu Statutárního města Opravy pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

V roce 2014 byly mimo plánované interní audity realizovány tři mimořádné interní audity: 

KD Na Rybníčku - předmětem tohoto mimořádného interního auditu bylo prověření postupu na 
vybraných odborech Magistrátu města Opavy v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 
KD Na Rybníčku se společnosti REHOS - Restaurants, HOteiS, s. r. o. a následné řešení vzniklé 
pohledávky. Interní audit byl realizován v období 19. - 26. 11. 2014. Závěrečná zpráva byla 
projednána dne 1. 12. 2014. 

Interním auditem nebylo zjištěno porušení vnitřních předpisů při uzavření nájemní smlouvy. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na základě vypsaného výběrového řízení na pronájem KD Na Rybníčku. 
Výsledek výběrového řízení byl projednán v majetkové komisi RMO a na základě jejího doporučení 
došlo ke schválení nájemní smlouvy v RMO. 

Při správě pohledávky došlo k porušení vnitřních předpisů, které upravují práci s pohledávkami. 
S nájemcem probíhala pouze ústní komunikace. Prokazatelná písemná upomínka byla odeslána se 
značným prodlením. Celý tento proces však byl realizován s vědomím vedení SMO. 

Projekt EPC- předmětem tohoto mimořádného interního auditu bylo prověření postupu při zadávání 
a realizaci veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou - tzv. Projekt 
EPC, včetně zhodnocení současné a budoucí ekonomické výhodnosti projektu pro SMO. Audit byl 
realizován v období 25. 11 - 8. 12. 2014. Závěrečná zpráva byla projednána 17. 12. 2014. 

Interním auditem bylo zjištěno, že celý proces přípravy a vlastní realizace projektu EPC proběhl 

v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy SMO. Všechny dilči kroky byly řádně schváleny 
RMO. Návrh Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem včetně Dodatku 
č. 1 byl schválen RMO i ZMO. 

Café KRAMER - předmětem mimořádného interního auditu bylo prověření postupu na vybraných 
odborech MMO v souvislosti s uzavřením nájem ni smlouvy s provozovatelem kavárny Café Kramer. 
Interní audit byl vykonán v obdob i 8. 12. 2014 - 5. 1. 2015. Závěrečná zprávy byla projednána dne 
13.1.2015. 

Na základě provedeného auditního šetření interní audit konstatoval, že veškeré kroky učiněné ze 
strany SMO, v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, byly 
provedeny v souladu se zákonem a procesně správně. Návrh nájemní smlouvy včetně všech dodatků 
byl řádně projednán a schválen RMO. 

Mimo výše uvedené audity se samostatné pracoviště interního auditu podílelo na zpracováni podkladů 
pro závěrečnou zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2013. Interní auditor se podílel na kontrole 
provádění inventarizace za rok 2013. Tato kontrola byla prováděná na základě rozhodnutí ústřední 
inventarizační komise SMO. 



S ohledem na provedený audit v oblasti pohledávek byl interní audit pověřen zpracováním aktuálního 
přehledu o stavu neuhrazených pohledávek v rámci celého MMO. Tento přehled byl zpracován ve 
spolupráci se všemi odbory MMO. Na základě tohoto přehledu bylo vyvoláno jednáni s autory vnitřní 
směrnice, která upravuje oblast práce s pohledávkami. Výsledkem jednáni by měla být úprava 
stávající směrnice. V rámci práce na úpravě byla navázána spolupráce s ostatními městy z důvodu 
získáni poznatků z této oblasti. 

Interní audit zpracoval srovnáni mezi statutárními městy Moravskoslezského kraje v oblasti vydáváni 
rozhodnuti v jednotlivých oblastech přenesené působnosti. 

V rámci prohlubováni znalosti absolvoval interní auditor atestační kurz pořádaný českým institutem 
interních auditorů pod názvem Audit klíčových oblasti veřejné správy. 

V závěru roku byly zahájeny práce na přípravě plánu auditu na rok 2015. V plánu činnosti budou 
zohledněny informace, které vycházejí ze zpracované mapy rizik. Dále se interní audit zaměří na 
oblast pohledávek po splatnosti v souvislosti s úpravou směrnice. 

Zpracoval: Ing. Dubový 
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